ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11 DE JUNY
DE 2020.
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A la sala polivalent del centre cultural habilitada com a sala de sessions per
garantir les mesures de distanciament social imposades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de
març) i demés normativa dimanant, essent les set de la tarda del dia onze de
juny de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:
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Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 5/2020 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
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Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
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Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació
pressupostària o bé l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un
expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les
disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les
possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El secretari-interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient o bé l’existent sigui
insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit
extraordinari i de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals derivat de la liquidació de 2018, així com amb baixes per anul·lació de
partides del pressupost de despeses que no estan compromeses.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
05/2020, per import de 742.949,08 €, que es finança mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el
següent detall:

A) Increment pressupost de despeses

742.949,08

A.1) Suplement de crèdit
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Descripció

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

132-21400

Elements de transport. Vigilants municipals

4.000,00

2.000,00

6.000,00

151-21005

Franges perimetrals urbanitzacions

5.000,00

25.000,00

30.000,00

160-61905

Condicionament tram carrer del Requet

15.000,00

10.000,00

25.000,00

165-62323

Renovació enllumenat públic Esplai Tarragoní

265.000,00

30.000,00

295.000,00

165-62324

Substitució enllumenat públic castell i església

23.124,50

3.000,00

26.124,50

231-46503

Transferències corrents Cons. Com. Serveis Socials

35.000,00

10.000,00

45.000,00

231-48001

Fons social a famílies

20.000,00

35.000,00

55.000,00

231-48002

Ajuts al lloguer

10.000,00

35.000,00

45.000,00
45.000,00
13.000,00

231-48004

Emergència social

10.000,00

35.000,00

312-22700

Servei de neteja consultoi mèdic

11.000,00

2.000,00

323-22700

Servei de neteja a l'escola l'Agulla

326-62201

Construcció edifici escola municipal de música

338-22717

65.000,00

13.000,00

78.000,00

2.011.807,95

250.000,00

2.261.807,95

Enllumenat de Nadal

8.461,25

8.000,00

16.461,25

920-20000

Lloguer terreny aparcament escola

2.000,00

1.000,00

3.000,00

920-21401

Elements de transport. Administració general

7.000,00

3.000,00

10.000,00

920-21602

Manteniment de programes

15.000,00

5.000,00

20.000,00

920-22613

despeses bancàries

1.500,00

4.000,00

5.500,00

920-22700

Servei de neteja. Administració general

15.000,00

3.000,00

18.000,00

920-22709

serveis tècnics arquitectura

21.000,00

20.000,00

41.000,00
24.000,00

920-22720

Revisió i actualització inventari municipal béns

1.000,00

23.000,00

920-62206

Condicionament local entitats

4.000,00

10.000,00

14.000,00

920-62600

Adquisició equips per a processos d'informació

5.000,00

10.000,00

15.000,00

920-62601

Adquisició de llicències per equips informàtics

3.000,00

5.000,00

8.000,00

942-46506

Recollida animals abandonats

5.000,00

5.000,00

10.000,00

2.562.893,70

547.000,00

3.109.893,70

Total suplement de crèdit
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Aplicació
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A.2) Crèdit extraordinari
Aplicació

Descripció

13/07/2020 Alcalde
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Crèdit final

EPI's guardia municipal

0,00

2.000,00

2.000,00

1621-46504

Transferències corrents Cons. Com. Deixalleria
Supramunicipal

0,00

38.849,08

38.849,08

326-22100

Consum telèfon. Escola de música

0,00

500,00

500,00

326-62301

Instruments escola municipal de música

0,00

25.000,00

25.000,00

326-62500

Mobiliari escola municipal de música

0,00

50.000,00

50.000,00

342-22701

Seguretat. Edificis àrea esports

0,00

600,00

600,00

430-48000

Ajuts a negocis i autònoms del municipi

0,00

75.000,00

75.000,00

920-22621

EPIS's personal administració general

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

195.949,08

195.949,08

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

1.179.287,02

742.949,08

436.337,94

B) Finançament expedient

742.949,08

B.1) Increment pressupost d'ingressos
Econòmica
87000

JORDI CABRE MARTORELL

Suplement

132-22610

Total crèdit extraordinari
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Crèdit inicial

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

Total Romanent Tresoreria

742.949,08

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord
esdevindrà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.”
Tot segui intervé el Sr. Antonio Lopez per demanar si es pot procedir a votar,
de forma individualitzada, cadascuna de les modificacions de crèdit que consten
a la proposta, doncs en un sol document hi ha moltes coses diferents amb
algunes podem estar d’acord i amb altres no. Cas que no es pugui fer, el nostre
vot seria negatiu.
Intervé el Sr. Jordi E Porta i diu estar d’acord amb aquesta apreciació. El seu
grup vol aprovar els fons per ajudes socials, les altres qüestions no correspon
tractar-les ara.
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El Sr. alcalde explica que es van fer reunions al respecte amb tots els grups.
Se’ns ha criticat, en ocasions anteriors, per fer moltes modificacions de crèdit.
Amb aquesta modificació que plantegem quedaria molt definit la resta de
l’exercici pressupostari. Es va creure convenient fer-la en un sol expedient.
El Sr. Porta afegeix que disposa d’un informe de la Diputació de Tarragona en
que s’aconsella gastar com a màxim el 20% del romanent de tresoreria
disponible.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez i diu que el seu grup va en aquesta línia. En la
qüestió dels ajuts socials hi estem d’acord. Per a la resta de previsions es
votaria en contra.

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez i Montserrat
Mestre Anguera.
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena, Jordi Eliseu Porta González i Daniel Rodríguez
Polo.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és desestimada.
Tot seguit intervé el Sr. López i proposa fer un nou ple extraordinari per sotmetre
a consideració un expedient de modificació de crèdit per dotar econòmicament
les bases dels ajuts
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A
FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Des de la seva irrupció al mes de desembre de 2019, el passat 11 de març
l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació,
l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit
de resolucions i instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la
prevenció i contenció de la pandèmia i també mesures per fomentar o pal·liar
els efectes econòmics derivats de les altres mesures extraordinàries.
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Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la vigència
de les normes del qual han estat prorrogades més enllà de la data present i
sense que hi hagi una data certa d’expiració, essent la més plausible la de 22
de juny de 2020.
Experts i organismes internacionals econòmics (OCDE i UE, entre d’altres)
preveuen una forta crisi econòmica a nivell internacional i amb efectes encara
més greus a certs països, com en el cas d’Espanya.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2020, es va
iniciar l’anàlisi per adoptar mesures de xoc per fer front a la situació de crisi
econòmica posterior a la pandèmia covid-19 i foment de l’activitat econòmica
local i emergència social.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de juny de 2009 es van
aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats
econòmiques en atenció a la situació de crisi econòmica que afectava de
manera directa i especial a les famílies en situació d’atur i per tant amb recursos
econòmics més escassos, les quals estan vigents fins a la data.
Posteriorment, en dates 13 de setembre de 2016 i 8 de febrer de 2018 es va
escometre la modificació de diversos articles de les bases amb la voluntat de
millorar l’objectivitat, universalitat i l’eficàcia de les prestacions i l’equilibri entre
els diferents operadors i l’usuari.
Arribats a la situació actual, l’ajuntament ha fet un nou esforç per adaptar-les a
les noves necessitats socials que es plantejaran en el futur més immediat.
Així, entre les modificacions més rellevants podem destacar l’eliminació del
sistema de vals per passar a emprar les targetes moneder recarregables i
sobretot l’augment dels imports dels ajuts, tenint en compte el nombre de
membres de la unitat familiar, que aniran dels 100 € mensuals per a les llars
unipersonals als 200 € per a les unitats de quatre o mes membres.
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També s’inclou un nou sistema de gestió de la justificació dels imports, basat
en els productes adquirits regularment i l’omissió del qual no permetrà gaudir
d’una nova recàrrega de fons.
Del consens de tots i totes els regidors i regidores que conformen el consistori
ha nascut la iniciativa de donar suport a aquelles persones, famílies,
autoempreses i petites empreses més vulnerables davant la situació a la que
ens venim enfrontant, essent-ne una manifestació les bases d’ajuts que ara es
sotmeten a aprovació.
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Com hom coneix, la subvenció és una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió
d'activitats d'interès públic o social.
FONAMENTS:
El marc legal regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Així, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a la
convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir inicialment a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del principi de
publicitat que ha de regir el procés de selecció.
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Els articles 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya en regulen la tramitació d’urgència dels procediments
per raons d’interès públic, concurrents al present cas per motius més que obvis.
En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
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Primer.- Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per
aquestes raons, la tramitació d’urgència del procediment, d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP),
reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques per a la
concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques,
el text íntegre de les quals consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Tercer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les Bases específiques
per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats
econòmiques i obrir el termini per a la presentació de sol·licituds, des
de l’aprovació definitiva de les Bases.
Quart.-

Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un
import de vint mil euros (20.000,00 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231-48001, condicionada a l’aprovació de la
modificació de crèdit número 5/2020.

Cinquè.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases
pel termini mínim de deu dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’anuncis electrònics
(e-tauler) de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al
BOP.
Sisè.-

Concedir audiència a les entitats que puguin tenir la condició
d’interessades, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
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reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El termini de
l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data
de recepció de la notificació.
Setè.-

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases de
Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”

13/07/2020 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
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Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
Tot seguit intervé El Sr. Daniel Rodríguez per explicar el vot del seu grup. Ens
vàrem reunir tots plegats per fixar les línies generals i no ens hem tornat a
trobar. Creiem que hi ha qüestions que no es van definir i que caldria tractar.
De forma succinta, vam estar parlant de l’exclusió o no de les famílies amb
deutes pendents. També havíem de concretar les rendes familiars. Quedava
tractar el tema de limitar o no els aliments a llistes tancades. El termini de
sol·licitud de l’ajut és d’un mes. Els ajuts queden limitats al pressupost i per tant,
cal incrementar-lo.
El Sr. alcalde diu que les bases resultants de les converses i els acords assolits
es varen passar a tots els grups municipals sense que s’hagi manifestat res al
respecte. Qui té interès en una qüestió ha de prendre la iniciativa.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECIFIQUES
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS MUNICIPALS D’URGENCIA
SOCIAL EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I ALTRES.
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Es dona compte de la següent proposta:
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ANTECEDENTS:
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Des de la seva irrupció al mes de desembre de 2019, el passat 11 de març
l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació,
l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit
de resolucions i instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la
prevenció i contenció de la pandèmia i també mesures per fomentar o pal·liar
els efectes econòmics derivats de les altres mesures extraordinàries.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la vigència
de les normes del qual han estat prorrogades més enllà de la data present i
sense que hi hagi una data certa d’expiració.
Experts i organismes internacionals econòmics (OCDE i UE, entre d’altres)
preveuen una forta crisi econòmica a nivell internacional i amb efectes encara
més greus a certs països, com en el cas d’Espanya.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2020, es va
iniciar l’anàlisi per adoptar mesures de xoc per fer front a la situació de crisi
econòmica posterior a la pandèmia covid-19 i foment de l’activitat econòmica
local i emergència social.
L’ajuntament ja disposa unes bases d’ajust per garantir una alimentació bàsica
a les persones necessitades que estan en funcionament des de ja fa anys i que
han permès auxiliar diferents famílies necessitades. Complementàriament a
aquelles s’han elaborat les bases específiques per a la concessió d’ajuts
econòmics municipals d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres.
Del consens de tots i totes els regidors i regidores que conformen el consistori
ha nascut la iniciativa de donar suport a aquelles persones, famílies,
autoempreses i petites empreses més vulnerables davant la situació a la que
ens venim enfrontant, essent-ne una manifestació les bases d’ajuts que ara es
sotmeten a aprovació.
Com hom coneix, la subvenció és una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de
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FONAMENTS:
El marc legal regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
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Així, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a la
convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir inicialment a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del principi de
publicitat que ha de regir el procés de selecció.
Els articles 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya en regulen la tramitació d’urgència dels procediments
per raons d’interès públic, concurrents al present cas per motius més que obvis.
En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per
aquestes raons, la tramitació d’urgència del procediment, d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP),
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reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
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Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques per a la concessió d’ajuts
econòmics municipals d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i
altres, el text íntegre de les quals consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Tercer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les Bases específiques
per a la concessió d’ajuts econòmics municipals d’urgència social en
l’àmbit de l’habitatge i altres i obrir el termini per a la presentació de
sol·licituds, des de l’aprovació definitiva de les Bases i pel període de
20 dies naturals.
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Quart.-

Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un
import de deu mil euros (10.000,00 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231/48002, condicionada a l’aprovació de la
modificació de crèdit número 5/2020.

Cinquè.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases
pel termini mínim de deu dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’anuncis electrònics
(e-tauler) de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al
BOP.
Sisè.-

Concedir audiència a les entitats que puguin tenir la condició
d’interessades, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El termini de
l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data
de recepció de la notificació.

Setè.-

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases de
Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

13/07/2020 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES, DE
MENYS DE 15 TREBALLADORS, AFECTATS PER L’EMERGÈNCIA
SANITÀRIA DEL COVID-19.
Es dona compte de la següent proposta:
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ANTECEDENTS:
Des de la seva irrupció al mes de desembre de 2019, el passat 11 de març
l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació,
l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit
de resolucions i instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la
prevenció i contenció de la pandèmia i també mesures per fomentar o pal·liar
els efectes econòmics derivats de les altres mesures extraordinàries.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la vigència
de les normes del qual han estat prorrogades més enllà de la data present i
sense que hi hagi una data certa d’expiració.
Experts i organismes internacionals econòmics (OCDE i UE, entre d’altres)
preveuen una forta crisi econòmica a nivell internacional i amb efectes encara
més greus a certs països, com en el cas d’Espanya.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2020, es va
iniciar l’anàlisi per adoptar mesures de xoc per fer front a la situació de crisi
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econòmica posterior a la pandèmia covid-19 i foment de l’activitat econòmica
local i emergència social.
14

L’ajuntament ja disposa unes bases d’ajust per garantir una alimentació bàsica
a les persones necessitades que estan en funcionament des de ja fa anys i que
han permès auxiliar diferents famílies necessitades. Complementàriament a
aquelles s’han elaborat les bases específiques per a la concessió d’ajuts a
autònoms i petites empreses, de menys de 15 treballadors, afectats per
l’emergència sanitària del COVID-19.

13/07/2020 Alcalde

Del consens de tots i totes els regidors i regidores que conformen el consistori
ha nascut la iniciativa de donar suport a aquelles persones, famílies,
autoempreses i petites empreses més vulnerables davant la situació a la que
ens venim enfrontant, essent-ne una manifestació les bases d’ajuts que ara es
sotmeten a aprovació.
Com hom coneix, la subvenció és una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió
d'activitats d'interès públic o social.
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FONAMENTS:
El marc legal regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Així, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a la
convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir inicialment a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
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dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del principi de
publicitat que ha de regir el procés de selecció.
Els articles 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya en regulen la tramitació d’urgència dels procediments
per raons d’interès públic, concurrents al present cas per motius més que obvis.
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En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per
aquestes raons, la tramitació d’urgència del procediment, d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP),
reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques per a la concessió d’ajuts
a autònoms i petites empreses, de menys de 15 treballadors, afectats
per l’emergència sanitària del COVID-19, el text íntegre de les quals
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Tercer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les Bases específiques
per a la concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses, de menys
de 15 treballadors, afectats per l’emergència sanitària del COVID-19
i obrir el termini per a la presentació de sol·licituds, des de l’aprovació
definitiva de les Bases i pel període de 20 dies naturals.
Quart.-

Autoritzar el crèdit que es destini a aquestes subvencions condicionat
a l’aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdit.

Cinquè.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases
pel termini mínim de deu dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’anuncis electrònics
(e-tauler) de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
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a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al
BOP.
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Sisè.-

Concedir audiència a les entitats que puguin tenir la condició
d’interessades, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El termini de
l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data
de recepció de la notificació.

Setè.-

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases de
Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”

Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez per manifestar que no es tracta
d’aprovar unes bases només per aparentar que s’ajuda. Cal treballar abans.
El Sr. alcalde diu que les bases han estat trameses als grups el passat dissabte
i ningú s’ha manifestat fins al moment. Es important procedir a la seva aprovació
perquè comencin a córrer els terminis.
El Sr. Antonio López confirma que les bases estaven passades des de dissabte
i que s’hagués pogut assolir un acord.
El Sr. Carles Guillén diu que tot depèn del pes que se li vulgui donar a aquest
grup polític.
El Sr. Rodríguez afegeix que no té valor per tirar per terra la tasca feta, però les
bases estan malament. El termini de presentació de les sol3licitus és d’un mes.
Els que estiguin en una situació precària al mes d’agost no podran ser valorats.
La comissió de valoració té una composició formada per polítics en ¾ parts. No
son unes bases ni democràtiques ni accessibles. Potser evitem el “efecto
llamada”, que ja vaig sentir comentar l’altre dia.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
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Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
17

Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
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I quan passen tres minuts de dos quarts de vuit del vespre i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
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